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الغانم: موقف الغنوشي من الغزو العراقي مرفوض ومستنكر
»الفترة الحالية والمستقبل المنظور ليسا مناسبين الستقبال أي مسؤول«

 قال الغانم إن دعوة الغنوشي 
لزيارة الكويت قديمة ويرجع 
تاريخها إلى فبراير الماضي، 

وهي دعوة أولية بروتوكولية 
تمت في حينها، وال مجال 

 أو في المستقبل المنظور 
ً
حاليا

لتفعيلها وتلبيتها.

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغانم أن موقف رئيس البرلمان 
التونسي راشد الغنوشي من الغزو 
العراقي الغاشم للكويت مرفوض 
ومستنكر، مشددا على أن الفترة 
الحالية والمستقبل المنظور ليسا 
مناسببين الستقبال اي مسؤول. 

جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي بـــــيـــــان صــــــادر 
عـــن مــكــتــب رئــيــس مــجــلــس األمــــة، 
لتوضيح ما يثار في شــأن دعوة 
الغانم للغنوشي لزيارة الكويت، 
متضمنا مجموعة نــقــاط جــاءت 

على النحو التالي:
ــعـــادة فـــي الكثير  اوال: جــــرت الـ
مـــــن االجــــتــــمــــاعــــات الــــتــــي تــجــمــع 
ــاء  ــرؤســ ــيــــس مـــجـــلـــس االمــــــــة بــ رئــ
برلمانات العالم، ان يتلقى دعوات 
للزيارة وهو بدوره يوجه دعوات 
لــزيــارة الكويت وقــد وجــه دعــوات 
بروتوكولية لكل رؤساء البرلمانات 
الــعــربــيــة الشقيقة دون استثناء 
عــلــى فــتــرات والــمــعــنــي بــهــا الـــدول 
والـــشـــعـــوب والــبــرلــمــانــات ولــيــس 
األشخاص، وال يمكن أن تستثنى 

تونس أو أي دولة أخرى. 
ثــانــيــا: دعــــوة رئــيــس البرلمان 

التونسي وغيره تمت خالل اجتماع 
االتــــحــــاد الــبــرلــمــانــي الــعــربــي في 
٨ فــبــرايــر الــمــاضــي فــي العاصمة 
االردنــــــيــــــة عــــمــــان، والــــتــــي عــقــدت 
ــقــــرن، وتــلــقــى  لــمــواجــهــة صــفــقــة الــ
رئيس مجلس األمة الكويتي فيها 
دعوة من البرلمان التونسي في ذات 
االجتماع، وبالفعل في يوم ٩ فبراير 
ارسل الغانم لرئيس برلمان تونس 
رسالة خطية بروتوكولية تتضمن 
الدعوة، اي ان الدعوة قبل موضوع 
كــورونــا وانتشاره، وربما التبس 
االمــــر عــلــى الــبــعــض بسبب تأخر 
تسليم الــدعــوة للسيد الغنوشي 
من قبل سفيرنا في تونس، وربما 
هذا التأخير بسبب ظروف االغالق 
ــــالل االشــهــر  وحــــركــــة الـــطـــيـــران خـ
االربعة الماضية، وهو امر يلتمس 
فيه معالي الرئيس العذر لسعادة 

السفير.  
ونحن إذ نشير الــى هــذا االمــر، 
نــشــيــر الـــيـــه فــقــط تــوضــيــحــا لمن 
ــارة الـــتـــي بــدت  ــزيــ انــتــقــد مـــوعـــد الــ
وكأنها دعوة جديدة، كذلك ال بد من 
التوضيح بان الدعوة البروتوكولية 
ال تعني حدوث الزيارة فعليا حيث 

ان اجراءات الزيارة الفعلية تتطلب 
امــورا كثيرة وهــذا ما لم يشرع به 

مكتب الرئيس من األساس.
ثالثا: اما بشأن توجهات السيد 
الغنوشي فهي ال تمثل توجهات 
رئـــيـــس مــجــلــس األمــــــة، ونـــقـــول ال 
تــمــثــلــه لـــســـبـــب بـــســـيـــط، فــرئــيــس 
مجلس األمــة يوجه دعــوة لرئيس 
اي برلمان بصفته وليس لشخصه 
او توجهه السياسي، ويحكمه هنا 
معيار الصداقة والعالقة مع الدولة 
المدعوة، فتونس مثال دولة عربية 
يــهــم الــبــرلــمــان الــكــويــتــي توطيد 
العالقة معها، وهــذا ما حصل مع 
رئيس البرلمان التونسي السابق 
محمد الناصر الـــذي زار الكويت 
الـــعـــام الــمــاضــي بــنــاء عــلــى دعـــوة 

رسمية من  الرئيس الغانم.
رابعا: من زار الكويت في السابق 
ــاء البرلمانات  هــم جملة مــن رؤسـ
مــن مختلف التوجهات اليمينية 
واليسارية والليبرالية والمحافظة 
وغيرها من الوان الطيف السياسي، 
وليس من الحصافة او النضج ان 
يقتصر رئــيــس مجلس االمــــة في 
دعــواتــه لــرؤســاء البرلمانات على 

هوية توجهاتهم السياسية وما 
يـــروق لــه منها، فالرئيس الغانم 
رئيس برلمان يمثل كل الكويتيين 
ولــيــس تــوجــهــا ســيــاســيــا معينا، 
ومع ذلك نؤكد أن الدعوة المذكورة 
هي دعوة أولية بروتوكولية تمت 
فـــي حــيــنــهــا، وال مــجــال حــالــيــا او 
في المستقبل المنظور لتفعيلها 

وتلبيتها.
خــامــســا: يــحــدث كــثــيــرا ان تتم 
دعوة رؤساء برلمانات دول لديهم 
اراء ومـــواقـــف ســيــاســيــة يختلف 
رئـــيـــس مــجــلــس األمــــــة مــعــهــا، بل 
يــرفــضــهــا رفـــضـــا مــبــدئــيــا، ودور 
الــرئــيــس يــكــون فـــي مــنــاقــشــة تلك 
المواقف وتوضيح موقف الكويت 
ومحاولة فتح نقاشات جدية تجاه 

مختلف القضايا محل الخالف. 
سادسا: اما بشأن موقف السيد 
الـــغـــنـــوشـــي مــــن الــــغــــزو الـــعـــراقـــي 
الغاشم، وغيره الكثير من االحزاب 
اإلســالمــيــة والــيــســاريــة والقومية 
ــة الــــى الــكــثــيــر مـــن االنــظــمــة  ــافـ اضـ
العربية انذاك، فهو موقف مرفوض 
ومستنكر من كل الكويتيين، وال 
مجال للمزايدة فيه، لكن علينا فقط 

أن نستذكر ان القيادة السياسية 
الكويتية الحالية والسابقة دعت 
الكثير من رؤساء الدول التي وقفت 
موقفا سلبيا من الحق الكويتي، 
وهذا ال يعني ان القيادة السياسية 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ نــــســــت مــــــواقــــــف تــــلــــك الـ
ــدول، لكننا نضعها فـــي بــاب  ــ ــ والـ
المصلحة السياسية والحيوية 
االستراتيجية، ولو كانت القيادة 
السياسية تريد الوقوف عند عام 
١٩٩٠ لكانت الكويت لديها عالقات 
ــة عــربــيــة، فهناك  فــقــط مــع ١٢ دولــ
قضايا مستجدة وملفات متسارعة 
تستوجب التنسيق والتحاور مع 
مختلف الدول )نقول الدول وليس 
األشخاص( خاصة على القضايا 
العربية واالسالمية التي تتطلب 

تعاونا وتنسيقا عاليا. 
ــرارا ان يــدعــو  ــ ســابــعــا: تــكــرر مــ
ــيـــس مــجــلــس االمــــــة او يلتقي  رئـ
برؤساء برلمانات لديه اختالفات 
جــــوهــــريــــة مــــعــــهــــم، ولــــديــــهــــم فــي 
الماضي مواقف ال يتفق الرئيس 
الغانم كرئيس برلمان كويتي معها 
بتاتا، ومنها مثال ما يتعلق بقضية 
ــقــــدس  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والــ

ــريــــف او قـــضـــايـــا االقـــلـــيـــات  ــشــ الــ
المسلمة او لديهم خالفات وعداءات 
مع دول شقيقة للكويت، لكن هذا 
لم يمنع من االلتقاء بهم وتوضيح 
وجهة نظر الكويت، فالرئيس من 
ناحية المبدأ ال يلتقي فقط بمن 
يتفق معهم، بل يلتقي مرارا وتكرارا 
بهؤالء الذين يختلف معهم، هذا هو 
جوهر العمل السياسي، ان تضع 
مصلحة الكويت ومصالح األمــة 

نصب عينيك وانت تتحرك.
ثامنا واخـــيـــرا: بما ان الــدعــوة 
المذكورة قديمة ويرجع تاريخها 
ــه من  ــإنـ الـــــى فـــبـــرايـــر الـــمـــاضـــي، فـ
نافل القول التأكيد على أن الفترة 

الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــل الــمــنــظــور 
ليست فترة مناسبة الستقبال اي 
مــســؤول، اضــافــة الـــى ان الــدعــوات 
البروتوكولية األولية دائما تخضع 
لـــمـــراجـــعـــات تــتــعــلــق بــالــتــوقــيــت 
والــــظــــرف الــمــنــاســب والــســيــاقــات 
ــــور  ــن أمـ ــ ــا مـ ــيــــرهــ الـــســـيـــاســـيـــة وغــ

واعتبارات ومراجعات.
ــان: هـــــــذا فــقــط  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ واخــــتــــتــــم الـ
ــع الـــلـــبـــس عــن  ــ ـــرفـ ــ لـــلـــتـــوضـــيـــح ول
الــمــوضــوع لــمــن ســـأل صــادقــا عن 
ــا الـــمـــزايـــدون  ــر، امــ ــ مــالبــســات االمــ
والــمــتــصــيــدون فــأمــرهــم ال يعني 
ــة، والــلــه اعلم  ــ رئــيــس مجلس األمـ

بالنوايا والمقاصد.

مرزوق الغانم

الدقباسي: المتقاعدون 
 سيستفيدون 

ً
جميعا

من »االستبدال«

أكــــــــــــــد الـــــــــنـــــــــائـــــــــب عــــلــــي 
ــع  ــيـ ــمـ لــــــدقــــــبــــــاســــــي ان جـ ا
المتقاعدين سيستفيدون 
مــــــــــــن تـــــــــعـــــــــديـــــــــل قـــــــــانـــــــــون 
الـــــــــمـــــــــؤســـــــــســـــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 
للتأمينات االجتماعية في 

شأن االستبدال. 
وقــــــــــال الـــــدقـــــبـــــاســـــي ان 
"مـــن مـــزايـــا تــعــديــل قــانــون 
ــه يــحــق لكل  الــتــأمــيــنــات أنـ
مــن اســتــبــدل مــعــاشــه مــدى 
الــحــيــاة )فـــي الــنــظــام الــذي 
تم إلغاؤه( االستبدال مرة 

أخرى". 
وأضــــــــاف مــــن "األفــــضــــل 
ــة  ــلــ ــئــ ــل مــــــــن لـــــــديـــــــه أســ ــ ــكــ ــ لــ
ــفـــســـارات أن يــراجــع  ــتـ واسـ
الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات بـــــعـــــد نـــشـــر 
الـــقـــانـــون بـــاعـــتـــبـــار أن كــل 
ــه  ــاتــ ــابــ مــــتــــقــــاعــــد لـــــــه حــــســ
الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة والــــــجــــــمــــــيــــــع 

سيستفيد ان شاء الله".

أسامة الشاهين

علي الدقباسي

الشاهين: 1٧٠٠ موظفة كويتية في ٥٧٠ حضانة مرخصة
اقترح دعم الحضانات بشكل مباشر أو بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية

طالب النائب أسامة الشاهين وزيرة الشؤون 
االجتماعية وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية 
مريم العقيل بااللتفات الحتياجات ٥٧٠ حضانة 
أطفال مرخصة، كي تستمر خدمتها االجتماعية 
في جميع مناطق الكويت ألكثر من ٥٧ الف طفل 

وطفلة.
وقال الشاهين: تكبدت هذه الحضانات خسائر 
ــمـــرار مــصــروفــاتــهــا  ــتـ مـــاديـــة كـــبـــيـــرة، بــســبــب اسـ
وإيجاراتها طوال مدة التوقف اإلجباري بسبب 

انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياته.
وأضــــــــاف: ســـبـــق لــمــجــلــس الـــــــــوزراء تــعــويــض 
الحضانات فــي ظــروف مشابهة عــام ٢٠١٠ بعد 
إغالقها بسبب انتشار إنفلونزا الخنازير حينها، 

ومن الواجب التأسيس على تلك السابقة.

وأكد أن الدعم التشغيلي تحت رقابة وتدقيق 
المالية واإلداريــــة والمهنية الــصــارمــة، ستكون 
ــتـــعـــددة ســـــواء ألصــحــاب  لـــه فـــوائـــد مــتــعــديــة ومـ
الحضانات الكويتيين، و١٧٠٠ مواطنة موظفة 
ك البيوت المستأجرة، 

ّ
فيها، بجانب األهالي مال

وعموم أولياء أمور األطفال المستفيدين من هذه 
الحضانات.

ــراح بــــرغــــبــــة لـــدعـــم  ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ وتـــــقـــــدم الــــشــــاهــــيــــن بـ
ــابـــة وتـــدقـــيـــق، لــضــمــان  الـــحـــضـــانـــات، فـــي ظـــل رقـ
اســتــمــرارهــا فــي تــقــديــم خــدمــاتــهــا االجــتــمــاعــيــة، 
بعد انتهاء تداعيات فيروس كورونا المستجد 
الصحية، سواء بشكل مباشر، أو بالتنسيق مع 

الجمعيات التعاونية االستهالكية.

 كافية • عبدالله الكندري: إلغاء التداوالت لم نشهد مثله في كل بورصات العالم
ً
• المال: الوزير لم يِف بوعده ومنحته فرصا

واصل النواب متابعة تداعيات قرار 
هيئة أســواق المال بإلغاء الصفقات 
والـــــــتـــــــداوالت الــــتــــي تـــمـــت فــــي ســـوق 
الكويت لألوراق المالية قبل اسبوعين 
بـــاالســـئـــلـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة والـــمـــواقـــف 
الــســيــاســيــة، فــي ظــل صــمــت حكومي 
ازاء عدم اتخاذ اي اجراء في شأن هذه 
الحادثة، وهو ما وضع وزير التجارة 
والصناعة خالد الروضان امام مفترق 
طرق في كيفية تعامله مع هذا الحدث 
الذي وصف بأنه "لم يشهد مثله في 

بورصات العالم أجمع". 
ــــذر الــنــائــب بــــدر الـــمـــال الـــوزيـــر  وحـ
الروضان بأنه منحه فرصا كافية، اال 

انه لم ير تحقيقا أو اجراًء متخذا في 
شأن حادثة الغاء تداوالت البورصة. 
وقال المال في تصريح امس: مضى 
ــوع مـــنـــذ صــــــدور قــــــرار مــجــلــس  ــبــ أســ
الــمــفــوضــيــن الــخــاطــئ بــشــكــل جسيم 
ولــم أر تحقيقا أو اجــــراًء متخذا من 
قبل وزير التجارة بالرغم من توجيه 

أسئلة برلمانية.
 وأضاف المال ان "الروضان لم يِف 
بوعده بالجلوس معي على هامش 
جلستي الثالثاء واألربعاء لبيان ما 
تم من إجراءات... وأعتقد أنني منحت 

فرصا كافية للوزير". 
ــه الـــنـــائـــب عــبــدالــلــه  مـــن جــهــتــه، وجــ

ــر الــتــجــارة  ــ ــؤاال إلــــى وزيـ ــ الـــكـــنـــدري سـ
والصناعة خالد الــروضــان عــن إلغاء 
ــره عــلــى  ــيــ ــأثــ ــة وتــ ــبــــورصــ تــــــــــداوالت الــ

مؤشرات السوق.
وقــــــــال فـــــي نـــــص الــــــســــــؤال: فـــوجـــئ 
الــمــتــداولــون بــســوق الــكــويــت لـــألوراق 
الــمــالــيــة بـــتـــاريـــخ 2020/6/11 بــقــرار 
هيئة أســـواق الــمــال بإلغاء الصفقات 
والــــــــــتــــــــــداوالت الـــــتـــــي تــــمــــت بــــتــــاريــــخ 

.2020/6/10
وأضـــاف: وحــيــث ان هــذا الــحــدث لم 
يشهد مثله في بورصات العالم أجمع، 
يـــرجـــى تــــزويــــدي بــــاآلتــــي: مـــا الــســبــب 
فــي إلــغــاء الــتــداوالت والصفقات التي 

أجــريــت يـــوم 2020/6/10؟ وهـــل هناك 
نــص قــانــونــي اســتــنــدت عــلــيــه الهيئة 
بقرار اإللغاء يسمح لها ذلك؟ وما تأثير 
إلغاء جميع الصفقات والتداوالت التي 
تمت يوم 2020/6/10 واعتبارها كأن لم 
تكن على مــؤشــرات الــســوق فــي نهاية 
اليوم من حيث الربح أو الخسارة؟ مع 
بــيــان قيمة تــلــك األربــــاح أو الخسائر 

إن وجدت.

عبدالله الكندري بدر المال خالد الروضان

»أسواق المال« تضع الروضان على مفترق طرق
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